
www.drill-magnet.com www.clinicabzar.com www.matesara.com

جهانگردی،کوچهخمینی،امامخیابانتهران،
24پالکاول،طبقهشهالیی،پاساژ

4488184–0937

53586672-021

کلید دریل مگنت در کلینیک ابزار 

وب کلید دریل مگنت یکی از قطعات الکترونیکی دستگاه دریل مگنت محس

کلید اصلی دریل وظیفه ی قطع و وصل جریان برقی که به سمت. می شود

کلید دریل اکثرا به علت کار مداوم. کلکتور دستگاه می رود را بر عهده دارد

اینکه بتوانید یک کلید مناسب و. یا مشکالت دیگر دچار خرابی می شود

ه اصلی روی دستگاه خود سوار کنید تا حد زیادی، بستگی به این دارد که ب

یکی از مشکالت دیگر که ممکن است . چه نوع تعمیرگاهی مراجعه می کنید

اهی گ. برای کلید دریل مگنت پیش بیاید این است که دچار گردوغبار بشود

د اوقات اگر تعمیرکار صرفاً کلید دریل را تمیز کند باعث می شود که کلی

.دریل بتواند دوباره به راحتی کار کند

اهمیت کیفیت کلید دریل های مگنت

د به دلیل متفاوت بودن انواع کلید دریل مگنت باید در زمان تعویض کلی

. دریل از کلیدی استفاده شود که دقیقاً منطبق بر مدل اصلی آن باشد

بهتر است برای تعمیر دستگاه دریل خود به تعمیرگاهی مراجعه کنید که

دستگاه اگر در تعمیر. بتواند دقیقاً کلیدی که باید تعویض کند را تأمین کند

به جای کلید اصلی از کلیدهای مشابه استفاده شود ممکن است باعث 

مشکل دیگری که احتمال آسیب زدن آن به. آسیب به دستگاه شما بشود

برای اینکه . دستگاه شما وجود دارد استفاده از کلیدهای متفرقه است

د بتوانید از دوام باال و تعمیر مناسب دستگاه خود اطمینان داشته باشی

ن بهتر است به تعمیرگاهی مراجعه کنید که در این زمینه با سابقه و مطمئ

.  محسوب می شود

برقیابزارمقاالت
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برقیابزارمقاالت

کلینیک ابزار

کلینیک ابزار یک تعمیرگاه باسابقه در زمینه ی تعمیر و فروش ابزارآالت

ریل در صورتی که نیاز به خرید یا تعمیر کلید د. صنعتی و لوازم یدکی است

ای بر . مگنت خود دارید می توانید به تعمیرگاه کلینیک ابزار مراجعه نمایید

خرید یا تعمیر انواع ابزارآالت صنعتی می توانید به بخش های دیگر سایت

.ما مراجعه کنید
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